14ª FESTA – TORNEIG JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 2014

NORMES I RECOMANACIONS
1. Cada equip participant ha d’estar format per nens i
nenes que no tinguin fitxa federativa i que no hagin jugat
mai cap competició oficial abans d’aquest torneig. Va
adreçat exclusivament a infants de l’escola d’iniciació i
que tinguin entre 3 i 6 anys. (Nascuts entre el 2008 i
2011).
2. Es disposaran tres grups de vuit equips, cada grup
jugarà a l’hora i de forma continuada quatre partits de
dotze minuts.
3. Cada equip pot estar format per un màxim de 10
jugadors/es (8+2 porters/es equipats que poden anar
canviant). L’organització farà els equips amb els clubs
inscrits.
4. S’informarà dels horaris un cop estiguin confirmades les
inscripcions.
5. Tots els jugadors/res han de jugar dos partits com a
mínim, dels quatre que jugarà el seu equip. Hi haurà un
minut entre partits i cinc minuts entre canvi de grups, per
tal de que els transits es facin amb ordre i seguretat
(cada equip disposarà prèviament dels horaris).

6. Els jugadors/es vindran vestits amb l’equipació del seu
club. Important: la bossa i tot el material d’hoquei han
d’anar degudament marcats amb el nom de cada nen/a,
en lloc visible i gran, per facilitar la seva identificació.
7. La recepció dels equips participants serà entre les 10:00
i les 10:30 h. S’ha de ser puntual i que tot l’equip arribi
junt a les instal·lacions del Club Patí Voltregà. El
voluntariat els indicarà el punt d’informació a on hauran
de recollir les credencials.
8. L’organització recepcionarà els infants, els equipatges,
els dibuixos (especificat al punt 9 de les normes), i la
bandera del club.
9. Al llarg del mati els jugadors/es faran activitats lúdiques,
dinaran i a la tarda jugaran el torneig i gaudiran de la
festa. També se’ls donarà de berenar.
10. A les 13:00 h. hi haurà dinar i a les 15:00 h. s’iniciaran
els partits d’hoquei a la pista interior de les instal·lacions
del Club Pati Voltregà.
11. L’organització disposarà de 2 persones voluntàries per
equip, mes un delegat i l’entrenador/a propis de cada
club.
12. Es convida a les famílies que durant el mati gaudeixin
del municipi i de les activitats que es durant a terme el
mateix dia 31 de maig, i que a la tarda vinguin a la pista
on es desenvoluparà el torneig d’hoquei.
13. Al finalitzar el torneig i desprès de la cloenda i
l’entrega de regals, es farà un torn de sortida per equips
que caldrà respectar ordenadament per tal de poder
recollir els jugadors/es participants.

14. Cada infant haurà de portar un dibuix fet en format
DIN A-4 marcat amb el seu nom i escola o equip al
darrera, el tema ha de ser la Festa-Torneig Hoquei Joan
Petit Nens amb Càncer, cal explicar als nens i nenes el
sentit. La recollida es farà en el moment de la recepció i
s’exposaran tot seguit. Aquest any enlloc de l’obsequi
simbòlic, es proposa una aportació de 5 € per nen.
15. Es molt important de fer entendre als jugadors/es i a
les seves famílies que l’objectiu d’aquest torneig no es
competir, sinó que es jugar i passar-s’ho bé.
16. L’organització es reserva el dret de modificar o afegir
alguna norma pel bé de l’esperit del torneig.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

